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Themasessie 3:  
“De talenkennis versterken van 
kinderen en jongeren in de Brede 
School” 
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Verloop 

 
• Input: visie en uitwisseling (60 minuten) 

– Piet Van Avermaet, Steunpunt Diversiteit & Leren 
 

• Pauze (30 min) 
– Bronkscafé 
– Interactie in de wandelgangen (Bronkscafé, Bronksbalkon, 

Bronksonthaal) 
 

• Praktijkvoorbeelden en uitwisseling (2 x 30 min) 
– Charlotte Vaes , lokale coördinator Brede School  & Mara 

Lesage, Onderwijscentrum Brussel 
– Ingrid Antheunis, Pedagogische Begeleidingsdienst stad Gent 
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Achtergrondinformatie (1) 

• www.meertaligheid.be  
• www.meertalig.nl  
• www.diversiteitinactie.be 
• www.cteno.be 
• www.diversiteitenleren.be 
• www.vgc.be/taalbeleid  
• Visietekst Taalstimulering en meertaligheid, Kind en Gezin   
• VBJK, Het verhaal van taal: uitdagend Nederlands in een meertalige 

omgeving (dvd) 
• Trek je talige schoenen aan: taalstimulering in de vrije tijd  

www.vgc.be > cultuur > jeugd > publicaties 
• Taalspeler. Omgaan met meertaligheid op het speelplein. 
• Alaboemsasa: speelse taalstimulering in de vrije tijd (dvd) 
• VGC, Naar een Nederlandstalige basisschool: brochure voor ouders en 

prentenboek  
 

http://www.meertaligheid.be/
http://www.meertalig.nl/
http://www.diversiteitinactie.be/
http://www.cteno.be/
http://www.diversiteitenleren.be/
http://www.vgc.be/taalbeleid
http://www.kindengezin.be/img/visietekst-nederlands.pdf
http://www.vbjk.be/nl/node/3007
http://www.vbjk.be/nl/node/3007
http://www.vbjk.be/nl/node/3007
http://www.vgc.be/Cultuur/JeugdSpeelpleinenEnSport/Jeugd/Publicaties/Trek+je+talige+schoenen+aan.htm
http://www.vgc.be/Cultuur/JeugdSpeelpleinenEnSport/Jeugd/Publicaties/Trek+je+talige+schoenen+aan.htm
http://www.vgc.be/Cultuur/JeugdSpeelpleinenEnSport/Jeugd/Publicaties/Trek+je+talige+schoenen+aan.htm
http://www.vgc.be/Cultuur/JeugdSpeelpleinenEnSport/Jeugd/Publicaties/Trek+je+talige+schoenen+aan.htm
http://www.vgc.be/Cultuur/JeugdSpeelpleinenEnSport/Jeugd/Publicaties/Trek+je+talige+schoenen+aan.htm
http://speelplein.net/index.php?SID=534E722F90814&spage=speelpleinchef&ssub=106
http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/beleid-en-bestuur/vlaams-karakter/alaboemsasa/index.jsp
http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/beleid-en-bestuur/vlaams-karakter/alaboemsasa/index.jsp
http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/beleid-en-bestuur/vlaams-karakter/alaboemsasa/index.jsp
http://www.vgc.be/Algemeen/Communicatie/Taalbeleid/Inspiratie-onderwijs.htm
http://www.vgc.be/Algemeen/Communicatie/Taalbeleid/Inspiratie-onderwijs.htm
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Achtergrondinformatie (2) 

• Bulckaert, W. “Komt kijk. We speel flink!” Veerle Ampoorter ondersteunt Brusselse 
leraren in hun klas. Klasse, maart 2014 

• Talige diversiteit in Brussel: twee schoolvoorbeelden. Imago, 2014 (te ontlenen in 
de onderwijsbibliotheek van het Onderwijscentrum Brussel) 

• Brede School Molenbeek wil ontwikkelingskansen van kinderen vergroten. Imago, 
2014 (te ontlenen in de onderwijsbibliotheek van het Onderwijscentrum Brussel) 

• Kuiken,F. & van der Linden, E. Het succes van tweetalig opvoeden. Gids voor 
ouders en opvoeders. Acco, 2012 (te ontlenen in de onderwijsbibliotheek van het 
Onderwijscentrum Brussel) 

• Janssens, R. Meertaligheid als cement van de stedelijke samenleving: een analyse 
van de Brusselse taalsituatie op basis van Taalbarometer 3. Brussel, 2013 

• Vzw De Rand, Taalstimulering en omgaan met meertaligheid in sportclubs (dvd en 
brochure, te downloaden via www.briobrussel.be) 

• Devlieger, M., Frijns, C., Sierens, S. & Van Gorp, K. (2012) Is die taal van ver of van 
hier? Leuven, Acco (te ontlenen in de onderwijsbibliotheek van het 
Onderwijscentrum Brussel) 

 
 

http://www.klasse.be/leesklasse/klasse-voor-leraren-van-maart-2014/
http://www.klasse.be/leesklasse/klasse-voor-leraren-van-maart-2014/
http://www.ovsg.be/
http://www.ovsg.be/
http://www.ovsg.be/
http://www.acco.be/uitgeverij/nl/publication/9789033488153/het+succes+van+tweetalig+opvoeden.+gids+voor+ouders+en+opvoeders
http://www.acco.be/uitgeverij/nl/publication/9789033488153/het+succes+van+tweetalig+opvoeden.+gids+voor+ouders+en+opvoeders
http://www.acco.be/uitgeverij/nl/publication/9789033488153/het+succes+van+tweetalig+opvoeden.+gids+voor+ouders+en+opvoeders
http://www.acco.be/uitgeverij/nl/publication/9789033488153/het+succes+van+tweetalig+opvoeden.+gids+voor+ouders+en+opvoeders
http://www.acco.be/uitgeverij/nl/publication/9789033488153/het+succes+van+tweetalig+opvoeden.+gids+voor+ouders+en+opvoeders
http://www.briobrussel.be/ned/webpage.asp?WebpageId=1062
http://www.briobrussel.be/ned/webpage.asp?WebpageId=1062
http://www.briobrussel.be/
http://www.diversiteitenleren.be/nl/materiaal/die-taal-van-ver-van-hier
http://www.diversiteitenleren.be/nl/materiaal/die-taal-van-ver-van-hier

